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ФОРМУВАННЯ ОДЯГУ НА ОСНОВІ АРХЕОЛОГІЧНИХ ЗНАХІДОК 

 
У статті здійснено аналіз виникнення та формування українського народного костюма. На основі наукових праць 

Болтрика Ю. В., Шовкопляса І.Г., Щеглова О. А., Брашинского  І. Б., Симоненка О. В. розкрито внесок археологічних 

досліджень, де акцентована увага на унікальності зібранних матеріалів, що стосуються історії становлення 

українського одягу. За цими дослідженнями можна охарактеризувати особливості крою, оздоблення, прикрас, 

носіння, та поєднання в комплекси складових компонентів одягу. Подано характеристику народного костюма, як 

носія культурної інформації та ідентичності.  
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Український народний одяг – яскраве й 

самобутнє культурне явище, котре розвивалося й 

удосконалювалося протягом століть. У Народному 

костюмі відбилися спільність походження та 

історичної долі східних слов’ян, взаємовпливи 

культур інших народів. Історія українського 

народного костюма генетично пов’язана з 

традиціями Київської Русі. Археологічні розкопки 

засвідчують широкий розвиток ткацтва та різно-

манітних ремесел того часу, дають певне уявлення 

про давньоруське вбрання. Провідна галузь 

пізньопалеолітичного періоду –  мисливство на 

таких тварин, як мамонт, носоріг, лось, зубр, олень 

і т. ін. У ті далекі часи не зшиті шкіри звірів 

замінювали людині одяг. На території України 

знайдені археологами скрібла, кістяні шила і голки. 

Отже, поступово колишні мешканці України 

вчилися обробляти шкіри, зшивати їх, надаючи 

певних форм, виготовляти прикраси. Особливо 

важливими є пам’ятки пізньопалеолітичного 

поселення з Мезина на Десні: браслет з п’яти 

орнаментованих платівок (меандрові мотиви*), 

вирізаних з бивня мамонта, вісім кістяних 

проколок і кістяна голка, необхідні для пошиття 

одягу зі шкіри. Збереглися морські раковини, з 

яких робили намисто. Зрозуміло, що за цими 

відомостями не можна говорити про художній 

рівень тодішнього вбрання, а тільки стверджувати 

його існування. У різні історичні періоди одяг 

піддавався ґрунтовним змінам, зумовленим 

природно-ландшафтними,  економічними та інши-

ми обставинами. При цьому важливе значення ма-

ли форми виробничого господарювання. У другій 

половині VI тис. до н. е. у житті первісного 

населення на території сучасної України відбулися 

великі зміни: поряд з рибальством і збиральниц-

твом стало появлятися скотарство, землеробство. 

Історики називають цей перехід «неолітичною 

революцією», вона тривала протягом тисячоліть. 

Аналізуючи матеріали могильників неолітичного 

часу, можна дійти висновків, що люди дніпродо-

нецької культури пишно прикрашували довгий 

одяг платівками з блискучої емалі іклів вепра та ін. 

Платівки різні за формою, орнаментовані 

різьбленими лініями, заглибниками тощо. Ряди 

таких платівок нашивали на верхню частину одягу, 

поли і головні убори. Ними і пронизками, виготов-

леними із черепашок, декорували також паси. 

Люди прикрашували себе численними разками 

намиста, виготовленого із полірованої кістки, чере-

пашок, каменю, зокрема сердоліку. Перламутрові 

пронизки, білі блискучі платівки, зуби тварин, 

нашиті на шкіряний одяг, надавали йому пишності, 

оригінальності. Наприкінці неоліту з’явилися 

перші металеві прикраси –  з міді. В епоху міді бу-

ли відомі ґудзики, пряжки, фібули**. У Микільсь-

кому могильнику на Подніпров’ї знайдено золоту 

підвіску, яка є поки що найдавнішою прикрасою зі 

шляхетного металу, виявленою на території 

України. Нові способи добування продуктів 

харчування шляхом вирощування культурних 

рослин і розведення свійських тварин (передусім 

овець, кіз) дали змогу використовувати продукцію 

приручених тварин, волокна рослин, перейти до 

певних спроб плетіння, ткання. Виробнича 

діяльність людини, зокрема виготовлення одягу, 

зазнала особливого розвитку в період Трипільської 

культури (IV– III тис. до н. е.). У цей час на 

території України за даними археологічних 

розкопок зафіксовано близько 1000 поселень. Три-

пільці вміли виготовляти тканини для одягу. Про 

це свідчать часті знахідки глиняних пряслиць для 

веретен і глиняних важків для примітивного 

ткацького верстата, відбитки тканин на днищах по-

суду, відповідних знарядь для плетіння рибальсь-

ких сіток. Є підстави твердити, що трипільці 

вирощували льон. На трипільських глиняних 

фігурках можна оглянути окремі деталі –  пасочок, 
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фартух. Чільне місце посідало виробництво 

прикрас для одягу (намиста, підвіски, чотирьох-

кутні, часто ромбоподібні платівки, котрі нашива-

ли на одяг). Основним матеріалом був камінь, кіст-

ка, зуби тварин, емалі іклів. Рідше використо-

вували метали –  мідь, золото. Перші речові 

пам’ятки –  фрагменти хутряного одягу племен 

катакомбної культури II тис. до н. є. знайдені 

поблизу с Черевківське Донецької області. Рештки 

збереженого одягу зшиті двома тонкими покруче-

ними нитками. [3, с. 94] Хутро тонке, добре 

виправлене. У катакомбних похованнях біля с. 

Воронцівка Харківської області виявлені і залишки 

взуття зі шкіри, сліди головного убору тощо. 

Клаптики полотняних тканин, пофарбованих 

чорною і червоною фарбами у смуговій системі, 

знайдено у Мелітопольському районі.  

Це свідчить про давне існування кольорової 

одягової тканини. Матеріальна культура цього 

періоду вплинула на розвиток культури пізніших 

епох. Кінець VII – III ст. до н. є.  це період 

панування скіфської культури, визначного явища в 

історії стародавніх народів Європи. Безцінні 

творискіфського мистецтва знайдені у численних 

похованнях на території України. Зокрема, 

збереглися фрагменти шкіряного костюма, повсті, 

вовняних тканин, художньо оформлені вишивкою, 

аплікацією тощо. Одяг виготовляли жінки. У 

могилах скіф’янок виявлені шила, голки, проколки, 

веретена. У заможних скіф’янок веретена були 

грецького типу, з кістяним набором, у бідних –  

дерев’яні, з глиняним або свинцевим важком. 

На основі археологічних матеріалів можна 

говорити про окремі компоненти і цілі ансамблі 

чоловічого і жіночого буденного і святкового 

одягу. Чоловіки носили короткі шкіряні каптани, 

хутром всередину, перетягнуті в поясі. Штани були 

двох типів: вузькі, шкіряні, щільно облягаючі 

постать, і широкі, типу шароварів, з м’якої 

вовняної тканини. Штани заправляли у шкіряні 

чоботи, перев’язані ремінцем біля кісточки і під 

підошвою. Головний убір – гостроверхі башлики-

клобуки з твердої повсті або шкіри. Вони 

закривали вуха й потилицю. У жінок було довге 

вбрання, зібране при шиї, знизу рукавів, 

підперезане в талії. Поверх нього –  вільніша 

одежина, подібна до халата з довгими рукавами. 

Головні убори –  різновидні за формою шапки, 

накидки – полотнища, що звисали на спину. 

Виразно виступають розбіжності в одязі скіфів-

кочовиків, орачів, воїнів, а також царів, знаті та 

їхніх прислужників. На численних металевих 

пам’ятках зображені скіфи в процесі праці – 

одягнені в широкі штани, заправлені в невисокі 

чоботи, короткі куртки або кожухи. Заняттю 

відповідає форма одягу – зручна, легка. Так, воїни 

мали складні комплекси одягу, тісно обгортаючі 

постать, але зручні для їзди на конях. Виділяються 

два варіанти комплексів:  

1) куртки, короткі штани, чоботи;  

2) куртки до пояса, каптани до колін, штани, 

чоботи, гостроверхі шапки. Каптани на грудях, 

рукавах, вздовж розрізів передніх полів, начолова і 

навушна частини шапок оздоблені рядами 

металевих платівок. Каптани часто підбиті хутром. 

Унікальні знахідки з кургану Товста Могила 

(біля Нікополя), знайдені археологічною експеди-

цією під керівництвом Б.М. Мозоловеського, 

датовані IV ст. до н. е., дали змогу реконструювати 

одяг скіфського царя, цариці, їхньої дитини, а 

також прислужників і рабів. [1, с. 113] «Костюм 

царя: гостроверха шапка, каптан, пасок, штани, 

чоботи, пишно декоровані золотими орнаментова-

ними платівками. Основна увага звернена на 

розміщення у рядовому плані платівок у начоловій 

частині шапки, біля шиї (у формі круглого коміра), 

на полах, рукавах та штанах. Костюм цариці: 

сорочко-подібний, довгий до п’ят одяг, приталений 

каптан***, довгий і з широкими рукавами, високий 

вінкоподібний головний убір зі звисаючою на 

спину аж до п’ят накидкою. Усі частини костюма 

рясно оздоблені золотими платівками. Дитина мала 

на голові стрічкоподібну круглу пов’язку, вишитий 

каптан з пасочком. Скромніший одяг прислужни-

ків. У чоловіка – гостроверха шапка і каптан з поя-

сом нічим не прикрашені, а на штанах вздовж швів 

аж до низу сітчаста смуга. На служниці довга до 

п’ят приталена одежина, висока шапка із дов-гою 

накидкою на спину. Декор: два разки намиста. На 

основі курганних матеріалів можна твердити: скі-

фи оздоблювали одяг вишивкою, аплікацією тощо. 

У II ст. до н. е. в південні райони сучасної 

України прийшли сармати, відтіснивши звідти 

скіфів. Сармати були активними учасниками вели-

кого переселення народів на рубежі античної і дав-

ньослов’янської епох. Упродовж шести століть во-

ни посідали панівне становище у степах теперіш-

ньої України, внесли зміни в культуру населення 

усього Північного Причорномор’я. Сармати під-

тримували зв’язки з Китаєм, Індією, Іраном та 

Єгиптом. З Китаю привозили шовкові тканини, з 

Індії –  корали для намиста, черепашки «каурі», 

бірюзу, з Кавказу – кришталеве та інше намисто 

тощо. Однак надзвичайно важливими були багато-

вікові зв’язки сарматів із землеробським населен-

ням українського лісостепу. Художні образи богині 

з кіньми, тамгоподібні знаки та ін., що увійшли до 

скарбниці українського, білоруського та російсько-

го мистецтва, мають прототипи у сарматській 

культурі. Вбрання сарматів подібне до скіфського. 

У чоловіків-сарматів найпоширенішими були пла-

щі, скріплені фібулою на правому плечі, гостро-

верхі башлики. Жінки носили довгий одяг, підпе-

резаний пасочком, обшитий на комірі, рукавах і 
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подолі бісером, скріплений на грудях і плечах 

фібулами, а також довгі шаровари. Взуття з 

гострими носками оздоблювали бісером. Широко 

використовувалися прикраси: намиста, сережки, 

підвіски, браслети, персні тощо. У заможних жінок 

рукави і поділ довгого одягу обшивали золотими 

платівками, у бідніших – дрібними намистинами, 

бісером тощо. Верхнім одягом були короткі капта-

ни, довші свити з рукавами, кожухи. Селянські 

свити пошиті з доморобної тканини, а в знаті – з 

шовку, оксамиту, парчі, кольорового сукна. З 

особливо дорогих, привізних тканин виготовляли 

плащі – корзна з золотими облямівками і застібка-

ми на правому боці. Чоловіки носили різноманітні 

за формою і матеріалом шапки. Найпоширенішими 

були напівсферичної або конусовидної форми 

низькі і високі шкіряні шапки з хутровою облямів-

кою, колпаки-мурмолки з дорогої тканини та пле-

тені капелюхи. Зачіска чоловіків –  довге нестриже-

не волосся. У жіночому вбранні головні компонен-

ти: сорочкоподібна підперезана одежина, каптани, 

кожухи. Багаті жінки носили дві сорочки –  нижню 

і верхню, часто довгу, нижче п’ят, підперезану в 

талії. Незшитим полотнищем тканини обгортали 

стан і зверху при талії підперізувалися. 

Вишивка на одязі виникла дуже давно і пере-

давалася від покоління до покоління. Археологічні 

знахідки доби палеоліту, зокрема Мізина на Черні-

гівщині та його аналогів, засвідчують наявність 

вишивки на теренах України. Дослідження 

Мізинської стоянки проводив відомий український 

археолог І.Г. Шовкопляс [5, с. 108]. У похованнях 

перших століть нашої ери знайдено залишки вов-

няного одягу, оздобленого різнокольоровою ви-

шивкою.  Невідомо, коли вишивка з’явилася на 

території України, напевно можна сказати тільки 

про матеріали, на яких вишивка робилася - це 

шкіра, тканина, повсть, шовк. Найстаріші європей-

ські зразки, які зберігаються в музеях Європи, 

відносяться до V ст., українська ж вишивка 

збереглася тільки за кілька останніх століть (най-

краще експонатами представлено XIX ст.). Сама 

вишивка проводилася шовковими, лляними, вовня-

ними нитками, з використанням дорогоцінних ка-

менів і перлів.  Згодом такі оргаменти почнуть 

з’являтися на одязі праукраїнців, а згодом і на 

українській вишивці     Відома вишивка з епохи 

пізнього неоліту – початку бронзового століття, ще 

від племен трипільської культури. Елементи орна-

ментів, що використовувалися трипільцями, сарма-

тами та скіфами зустрічаються навіть на сучасній 

національній вишивці. Серед найдавніших знахі-

док образотворчого мистецтва – речі, датовані VI 

століттям, знайдені археологічною експедицію під 

кервіництвом О.А. Щеглова в Черкаській області 

біля села Мартинівка [6, с. 150].  Серед речей 

статуетки стародавніх жителів - чоловіки одягнені 

в довгі широкі сорочки з візерунчастою вишивкою 

на рівні грудей. Такий же одяг, якісь 100 років 

тому, носило українське селянство. Серед інших 

знахідок - платівки із зображенням воїнів (подібні 

були знайдені на Балканах, і вважається, що їх туди 

завезли слов’яни з Подніпров’я). Вони настільки 

точні, що на одязі солдата можна розглянути 

найдрібніші деталі, аж до вишитих вставок.  

Чоловічок з Мартинівського скарбу в найдавнішій 

українській вишиванці артефакти з антських 

скарбів. Згідно з безліччю свідоцтв мандрівників, 

слов’яни Київської Русі носили вишитий одяг і 

після Х століття (один з яскравих прикладів - 

Іпатіївський літопис 1252, в якому стверджується, 

що князь Данило Галицький під час однієї з висо-

ких зустрічей був одягнений у обшитий мережка-

ми кожух). Мало того, вишивка вважалася однією з 

найбільш шанованих професій: в ХІ ст. на Русі 

існувала перша вишивальна школа, організована 

сестрою Володимира Мономаха – Ганкою, де 

дівчата вчилися гаптувати золотом і сріблом. Про 

українські вишиванки згадують іноземні мандрів-

ники XVI-XIX ст. Збереглися вишиванки з козаць-

ких часів XVIІ – ХVIІІ ст. У XVI – XVIІІ ст. цен-

трами вишивання були Качанівка на Чернігівщині, 

Григорівка на Київщині, Велика Бурімка на Черка-

щині та інші. Цікаво, що язичницька вишивка до-

нині зустрічається на іконах XV і пізніших століть.  

Знайдені на Черкащині срібні бляшки з фігурками 

чоловіків, які датуються V ст., при дослідженні 

показали ідентичність не лише одягу, а й вишивки 

українського народного костюма XVIII – XIX ст. 

Святковий костюм скіфів був щедро орнаментова-

ний золотими нашивками із зображеннями грифо-

нів, левів, оленів, різноманітною аплікацією з ко-

льорової шкіри, декоративними швами. Візерунок 

у вигляді смуг геометричного орнаменту розмі-

щувався на краях коміра, подолу, рукавів, посере-

дині спинки вбрання. Щедро оздоблювалися у скі-

фів і штани, їх розшивали орнаментами у вигляді 

завитків, кружечків, ромбів, зигзагів, спіралей. На 

чаші з Гайманової Могили (IV ст. н.е.), знайденій 

археологічною експедицією під керівництвом В.І. 

Бідзіля, одяг скіфських царів оздоблено орнамен-

том у вигляді подвійних спіралей, а лампаси на 

штанах нагадують подвійні смуги безперервного 

ланцюга хвиль. [2, с. 70] На основі розкопок 

кургану Товста Могила було реконструйовано 

одяг, в якому рукава, комір прикрашені золотими 

нашивками із зображеннями грифона та лева, що 

роздирає лань.  Про високий рівень вишивального 

мистецтва свідчить одяг сарматів, у якому вже 

проглядає соціально-економічне розшарування 

населення, що виявляється передусім у розкішності 

оздоблення золотим гаптуванням одягу багатих 

жінок і у скромності прикрашання звичайними 

намистинами - бідних. Особливо цікаві знахідки 
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сарматського одягу виявлено в похованні кургану 

Сватова Лучка Луганської області, де знайдено 

залишки жіночого вбрання, пишно оздобленого 

вишивкою, бісером і дрібними намистинами. 

Сенсацією були розкопки Соколової Могили в 

с.Ковалівці Миколаївської області. Це одне з 

небагатьох непограбованих поховань знатної 

сарматки, в якому було знайдено залишки 

золотного шитва на шовковій тканині пурпурного 

кольору.  Вишивка датується І століттям до нашої 

ери і є найдавнішою з досі відомих. Реконструкція 

її композиції дає підставу говорити про наявність 

поряд з орнаментальним шитвом сюжетних 

зображень, які мали глибокий символічний зміст. 

Вони розміщувалися на одязі жриці, яка, очевидно, 

виконувала ритуальні обряди, найімовірніше обряд 

культу родючості. Вишивка виконана технікою 

золотого шитва «у прикрій». Золоті нитки 

викладались за формою візерунка і прикріплю-

вались до тканини, ймовірно, жовтою ниткою, яка 

не збереглася. Надзвичайна виразність і ювелірна 

точність малюнка досягається завдяки тому, що 

кожний елемент узору окреслюється золотим 

контуром. Важливим є і той факт, що техніка «в 

прикріп», використана на одязі жриці із Соколової 

Могили (І ст. н.е.), стала відомою у Візантії і 

Київській Русі лише у XII ст. Вишивка з поховання 

знатної сарматки відкриває й невідому техніку 

пряденого золота. Вона полягала в тому, що 

шовкова нитка була обпрядена вузенькою 

стрічкою чистого золота, витки спіралі щільно 

находили один на одного, утворюючи нитку, яка 

здається суцільнозолотою. Вишивка з поховання 

Соколова Могила - цінне джерело для дослідження 

найдавнішого золотного шитва, адже вона 

демонструє високопрофесійне мистецтво майстрів 

з розвинутим відчуттям орнаменту, які оволоділи 

досконалими художньо-образними засобами 

вираження. Ця вишивка, що вирізняється високим 

рівнем художньої майстерності, наводить на думку 

про тривалий попередній етап розвитку. Вишивка 

як вид мистецтва, безперечно, була відома в 

дохристиянський період [4, с. 248]. Про це свідчить 

фігурка людини з Мартин і вського скарбу на 

Черкащині (VI ст. н.е.), а також бронзова статуетка 

з могильника на Полтавщині (VI ст. н.е.) із 

зображенням широкої смуги геометричного 

орнаменту на грудях і плечах, так само як у 

сучасних чоловічих сорочках. Саме тоді 

формувалися художньо-стилістичні способи 

шиття, народжувалися знаки, що символізували 

сили природи, космогонічні уявлення про будову 

Всесвіту, створювались образи, які потім довго 

жили у вишивці та в інших видах мистецтва, 

нагадуючи про язичницькі вірування наших давніх 

предків. Вишивка в одязі мала заклинальну 

символіку, була оберегом. Вишитий узор набував 

магічної сили й виконувався в суворо визначених 

місцях: навколо шиї, на грудях, на подолі. Основна 

увага приділялась оздобленню рукава як 

шанування роботящих рук, підкреслення їхньої 

сили і вправності. Про характер узорів вишивки, їх 

розміщення свідчать зображення на знайдених 

археологами в Києві та Старій Рязані срібних 

браслетах, призначених для язичницького обряду 

русалій. На них відтворено гусляра й танцюриста в 

сорочках, вишитих геометричним орнаментом; 

русалку з довгими, оздобленими вишивкою рука-

вами; двох ткаль в одязі, прикрашеному вишив-

кою. В орнаментах улюбленими були різноманітні 

мотиви солярних знаків у вигляді чотири-, шести-, 

восьмипелюсткових розеток, які символізували 

небосхили, виражали ідею сонця. Адже побуту-

вання геометричного орнаменту доводить, що гли-

бина народної пам’яті вимірюється тисячоліттями, 

і з плином часу символіка мотивів поступово втра-

чається, залишається тільки зовнішня форма, і 

орнамент стає прикрасою.  На жаль, роки Другої 

світової війни опинилися фатальними для багатьох 

творів мистецтв: фашистсько-нацистські і більшо-

вицькі загарбники вивозили музейні експонати та 

приватні колекції не тільки при нападі на землі 

своїх супротивників, але і при відступі. Що вивезти 

не встигли або не змогли - знищували вогнем, 

розстрілюючи, підриваючи разом з будівлями. Та-

ка доля не оминула і багато екземплярів українсь-

кого образотворчого мистецтва, в тому числі 

вишивку. Однак через два роки після війни, у 

Львові був заснований перший в Україні 

Держінститут прикладного та декоративного 

мистецтв, що допомогло відродити українське 

мистецтво вишивки. 

*Меандрові мотиви – декоративна звивиста 

лінія, що є неперервною і формує повторюваний 

мотив. Меандр був особливо популярний у 

стародавній Греції, де використовувався для 

прикрашання архітектурних елементів, у мозаїці, 

для оздоблення посуду. Меандри вважають про-

свастикою індоєвропейців. 

**Фібула - металева застібка, яка одночасно 

виконувала роль прикраси. Як правило, фібула 

складалася з голки, корпуса і пружини. Фібули 

відомі з бронзової доби і проіснували до раннього 

середньовіччя. Фібули часто слугували для 

защіпання плащів на одному плечі. 

***Каптан - традиційний верхній одяг 

перського походження. Мав форму халата або 

пальто. Поширений середньовічних мусульман-

ських країнах Близького та Середнього сходу, у 

Кримському ханстві, Московському царстві. 

Аналог польсько-українського жупана чи кунтуша. 
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Мелешко Я.Г.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК 

В статье осуществлен анализ возникновения и формирования украинского народного костюма. На основе научных 

трудов Болтрик Ю. В., Шовкопляса И. Г., Щеглова О. А., Брашинского И. О., Симоненко А. В. раскрыто вклад 

археологических исследований, где акцентировано внимание на уникальности собрание материалов, касающихся 

истории становления Украинский одежды. По этим исследованиям можно охарактеризовать особенности кроя, 

отделки, украшений, ношение, и сочетание в комплексы составляющих компонентов одежды. Дана 

характеристика народного костюма, как носителя культурной информации и идентичности. 

Ключевые слова: народная одежда; курган; археологические раскопки; украшения; Cкифы; Cарматы; орнамент. 

 

Meleshko Y.  

FORMATION OF CLOTHING ON THE BASIS OF ARCHAEOLOGICAL FINDS  

In Article an analysis has been made the emergence and formation of a Ukrainian folk costume. Based on scientific papers 

Boltryka Yu. V., Shovkoplyas I. G., Shcheglova O. A, Brashsky I. B., Symonenko O. V. the contribution of archaeological 

research is revealed, where attention is focused on the uniqueness of the collected materials, concerning the history of 

becoming Ukrainian clothing. According to these studies can characterize the features of the cut, decoration, jewelry, 

wearing, and the combination of complex components of clothing components. Filed under characteristics folk costume, as a 

carrier of cultural information and identity. 

Key words: National cloth; mound; archaeological diggings; jewelry; Scythians; Sarmatii; ornament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


